
 
 
  

Functieomschrijving 

• Je bent verantwoordelijk voor de aansturing en 
organisatie van de eventsafdeling binnen Sportoase 

• Je beheert en controleert de financiële gegevens 
• Je bouw je klantenkring uit en voorziet hiervoor de 

nodige prospectie 
• Je evalueert het aanbod en de dienstverlening van je 

afdeling met het oog op een maximale omzet en 
klantentevredenheid en je stuurt bij waar nodig 

• Je werkt onze interne en nationale events mee uit van A 
tot Z 

 

Jouw profiel 
 

• Je hebt over een bachelor of masterdiploma in 
eventmanagement  

• Je kan enkele jaren ervaring voorleggen in een 
vergelijkbare functie 

• Je hebt een hands-on mentaliteit  
• Je beschikt over zowel organisatorische als commerciële 

skills 
• Je bruist van energie en bent optimistisch ingesteld 
• Je hebt een open houding, bent sociaal en je kan 

probleem-oplossend denken 
• Je houdt ervan om samen met de collega’s te streven 

naar een nette werkomgeving 
• Je beschikt over zowel verantwoordelijkheidszin als 

excellente rapportage skills 
• Je bent vlot Nederlandstalig. Kennis Frans is een 

pluspunt 

EVENTMANAGER 

Groep Sportoase vormt de 
grootste gezondheidspartner 
van België. Niet alleen qua 
aanbod, maar ook qua beleving 
en aanpak, zijn we uniek in onze 
soort, en dat zowel als sport- en 
werkplek. Met binnenkort onze 
20ste vestiging bieden we een 
breed en ongezien 
bewegingsaanbod aan, 
waarmee we zorgen voor een 
fittere en gezondere samen-
leving. Daarbij geven we zelf 
steevast het goede voorbeeld. 
Zo laten we onze medewerkers 
sporten tijdens de werkuren, 
belonen we hen met extra 
vakantiedagen naarmate ze 
sporten na hun werkuren en 
kroonden we ons al 5 jaar op rij 
tot het snelste bedrijf op de AG 
Antwerp 10 Miles. 

GROEP SPORTOASE 
ZOEKT 



 

Ruggeveldlaan 488 

2100 Deurne 

Wat bieden wij jou? 

• Een goede verloning met tal van extra 
voordelen zoals o.a. ADV dagen 

• Interne en externe opleidingen om je meer 
expert te maken in je domein 

• Een dynamische werkomgeving 
• Een baan met veel verantwoordelijkheid en 

zelfstandigheid 
• Een baan in een bedrijf dat groeit, samen 

bouwen we aan de toekomst 
• Een baan in een bedrijf dat maximaal een 

duurzaam beleid nastreeft 
• Een baan waarin je meewerkt aan een 

gezondere samenleving voor iedereen 
• Sporten tijdens de werkuren en de 

mogelijkheid om extra vakantiedagen op te 
bouwen als je sport na de werkuren 

jobs@sportoase.be 

03/289.14.10 

Als medewerker van Sportoase kan je sporten 
tijdens de werkuren 

Word je beloond met extra vakantiedagen 
naarmate je bij ons sport na je werkuren 

En geniet je van enorm veel 
doorgroeimogelijkheden 


